
Zápis ze 4. zasedání Vědecké rady FMV konaného dne 

26. května 2021 

Přítomni:  Boháček, Druláková, Grmelová, Fojtíková, Hnát, Jiránková, Machková, Maitah, 

Šauer, Švarc, Taušer, Zadražilová, Zemanová, Daňo, Drábik, Lipková, Lošťák, 

Pěničková, Říchová, Šaroch, Műller 

Hosté: Kocourek, Štěrbová 

Omluveni: Jeřábková, Kubišta, Varadzin 

 

Program zasedání: 

  

1. Zahájení  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

2. Habilitační řízení Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

3. Projednání Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV na období 2021–2025 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

4. Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních 
prací FMV VŠE  

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.  

5. Různé 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

 

 

Ad 1) 

Zahájení 

Online zasedání Vědecké rady FMV VŠE v Praze (VR FMV) zahájil děkan Fakulty 

mezinárodních vztahů, doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Uvítal přítomné členy a hosty, seznámil 

je s programem jednání, konstatoval, že VR FMV je usnášeníschopná. 

 



Ad 2) 

Habilitační řízení Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy 

Kompletní materiál k projednání tohoto návrhu byl zpřístupněn členům VR FMV na intranetu 

FMV. Komise byla schválena v souladu s § 74 odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách VR FMV na jejím zasedání dne 4. listopadu 2020. 

Děkan seznámil Vědeckou radu s oponenty monografie na téma Posouzení dopadů nové 

generace dohod Evropské unie o volném obchodu a s komisí, která posoudila materiály 

k habilitačnímu řízení ve složení: 

 

Předseda:  

• Prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze; 

Katedra mezinárodního obchodu, FMV VŠE v Praze; obor jmenovacího řízení: 

Odvětvová ekonomika a management 

Členové:  

• Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., Katedra mezinárodního obchodu, FMV VŠE v Praze; 

obor habilitačního řízení: Mezinárodní obchod  

• Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita Bratislava; 

obor jmenovacího řízení: Obchod a marketing 

• Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Ekonomická fakulta, VŠB Technická univerzita Ostrava; 

obor jmenovacího řízení: Finance 

• Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., Provozně ekonomická fakulta, ČZU v Praze; obor 

jmenovacího řízení: Odvětvová ekonomika a management 

Oponenti práce: 

• Prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph. D., Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, 

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava 

• Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., Ústav financí, Mendelova univerzita v Brně 

• Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, FMV 

VŠE v Praze 

 

Stanovisko komise přednesl její předseda, prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.: 

Habilitační komise na základě předložených podkladů dospěla k závěru, že Ing. Aleš 

Kocourek, Ph.D., splňuje požadavky stanovené Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a současně platná kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení na VŠE v Praze. Na 

základě zhodnocení posudků oponentů habilitační práce komise konstatuje, že habilitační 

práce Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. přináší nové vědecké poznatky a splňuje základní 



požadavky kladené na habilitační práce. O návrhu na jmenování Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. 

se usnesla jednohlasně v tajném hlasování poměrem 5 : 0 hlasů všech svých členů. 

 

Následně jednotliví oponenti monografie zmínili klíčové body svých posudků (za 
nepřítomného prof. Lacinu tak učinila doc. Druláková). Poté přednesl Ing. Aleš Kocourek, 
Ph.D. svoji přednášku na téma „Dopady netarifních opatření v mezinárodním obchodě“. 

Teze přednášky: 

• Definice netarifních opatření  

• Klasifikace netarifních opatření 

• Výskyt netarifních opatření 

• Dopady netarifních opatření 

• Vlastní dopadové analýzy 

V rámci následné diskuse odpověděl dr. Kocourek na otázky, které zazněly na plénu zasedání 

VR FMV. Otázky se týkaly zejména následujících oblastí: 

• doc. Grmelová se ptala na netarifní překážky ve vztahu k zásadě předběžné 

opatrnosti a přístup EU v této souvislosti, 

• prof. Lošťák se tázal, zdali existují studie, které by hodnotily škody z padělání 

certifikátů (jakožto netarifních opatření), 

• prof. Fojtíková se zeptala na možnosti zabránění nárůstu protekcionismu v souvislosti 

s využíváním netarifních překážek obchodu, 

• doc. Hnát položil dotaz na to, jak podchytit drobné institucionální nuance v modelech 

hodnotících přínosy obchodní dohod, kdy např. koncepce netarifních překážek v USA 

je úplně jiná než v EU, 

• doc. Taušer navázal otázkou na podrobnosti ohledně formulace scénářů vycházejících 

z těchto modelů. 

 

Poté děkan vyzval přítomné hosty, aby se ze schůzky odpojili, což bylo v MS Teams 

ověřeno, a poté VR FMV přikročila k tajnému hlasování prostřednictvím aplikace v 

informačním systému VŠE. Z 24 členů VR FMV bylo přítomno 21 členů. Pro udělení 

hodnosti docent se vyslovilo 20 členů VR FMV, žádný se nevyslovil proti a 1 hlas byl 

neplatný. Na základě výše uvedeného výsledku podá děkan fakulty návrh na jmenování 

Ing. Aleše Kocourka, Ph.D. docentem v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy k podpisu 

rektorce VŠE v Praze. 

 

 



Ad 3) 

Projednání Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FMV na období 2021–2025 

 

Materiál k tomuto bodu byl v elektronické podobě umístěn na intranet VR FMV a na 

zasedání okomentován děkanem doc. Taušerem. V následné diskuzi byl projednán zejména 

následující bod:  

• prof. Šaroch ocenil strukturované manažerské pojetí Strategického záměru. Poté 

navrhl k diskuzi další možnosti operacionalizace tzv. Key Performance Indicators. 

 
Ad 4) 

Schválení změn ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních 

prací FMV VŠE  

Vědecká rada FMV VŠE schválila změny ve složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a 

obhajoby kvalifikačních prací FMV VŠE: 

a) Změny ve složení komisí na KMEV 

Pro návrh:  21 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

b) Změny ve složení komisí na KMSD - IDS 

Pro návrh:  21 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

c) Změny ve složení komisí na KPEP 

Pro návrh:  21 hlasů 

Proti návrhu: 0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

 

 



Ad 5) 

Různé 

 
V tomto bodě informoval doc. Taušer členy Vědecké rady FMV o zastavení dvou habilitačních 

řízení – dr. Majerové a dr. Kordoše. Obě řízení byla zastavena na vlastní žádost uchazečů. 

 

Závěrem pan děkan poděkoval všem členům VR FMV za účast a připomněl, že další zasedání 

proběhne na podzim 2021. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

  
 Za VR FMV: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 


